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O X I D O L AΛOYMINIO  ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ειδικό αντισκωριακό αστάρι διαλύτου ενός συστατικού, για εφαρμογή σε μη σιδηρές 
επιφάνειες όπως αλουμίνιο, γαλβανισμένη λαμαρίνα, ανοξείδωτο, χαλκός. Εξασφαλίζει 
υψηλή πρόσφυση  του συστήματος βαφής και προστασίας που θα εφαρμοστεί στις 
προαναφερόμενες επιφάνειες. Δουλεύεται μαλακά. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στιλπνότητα : Βελουτέ – ματ με στιλπνότητα  5 – 8 μονάδες στις  60ο. 

Ειδικό βάρος : 1,32 – 1,36 kg/lt 

Απόδοση : 12–14m2 /lt ανά στρώση, ανάλογα με την επιφάνεια.

Αραίωση :  Για εφαρμογή με πινέλο ή ρολό έως 4% και για εφαρμογή με πιστόλι 
έως 6% σε όγκο με Διαλυτικό Νο1 της VECHRO.

Κατηγορία 
VOC

: «Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού. Αντιδιαβρωτικό φινίρισμα». 
Τύπος Δ. Οριακή τιμή VOC = 500 gr/lt.
Μέγιστη περιεκτικότητα VOC προϊόντος έτοιμο προς χρήση= 475 gr/lt. 
VOC ή ΠΟΕ: οργανικές πτητικές ενώσεις με σημείο βρασμού < 2500C.

Στέγνωμα : Επιφανειακά σε 2 ώρες. 

Επαναβαφή : Επαναβάφεται μετά 12-16 ώρες. Οι  παραπάνω χρόνοι επιμηκύνονται 
κάτω από κρύες και υγρές συνθήκες. 

Πρόσφυση : Το χρώμα παρουσιάζει εξαιρετική (GT0-GT1).

Ελαστικότητα : Το χρώμα παρουσιάζει πολύ καλή ελαστικότητα, αφού                                               
επιτρέπει κάμψη δοκιμίου κατά 180ο σε ράβδο διαμέτρου 3mm χωρίς 
ρωγμές και αποκολλήσεις.       

Αποχρώσεις : Ανοιχτό γκρί

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 750ml & 2,5 lt. 

ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΑΣΤΑΡΙ  μη σιδηρών επιφανειών
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ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΒΑΦΗΣ :  Πινέλο, ρολό ή πιστόλι.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
Καθαρίστε καλά τις επιφάνειες από λίπη, λάδια, παλαιά χρώματα, σαθρά κομμάτια, σκουριές 
κ.λ.π. Γυαλοχαρτάρετε και καθαρίστε  καλά από τις σκόνες.  

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
Αναδεύουμε καλά. Εφαρμόζουμε μία στρώση OXIDOL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ. Τρίβουμε 
με το κατάλληλο γυαλόχαρτο. Ως τελικό χρώμα μπορούμε να εφαρμόσουμε GUMILAK metal.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
Κατά την διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία “υγρά” μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη 
με το χρώμα. Στραγγίξτε καλά το χρώμα από τα εργαλεία  πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα με 
διαλυτικό Διαλυτικό Νο1 της VECHRO και σαπουνάδα. 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Θερμοκρασία του χώρου 8–30οC και σχετική υγρασία χαμηλότερη από 80%. Αντίξοες 
συνθήκες κατά την εφαρμογή μπορούν να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του χρώματος.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για 
μελλοντική χρήση. Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό. Προστατεύστε το υλικό από την 
έκθεση στον ήλιο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ
 Μακριά από παιδιά.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
*Περισσότερες πληροφορίες στα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS) των προϊόντων.


